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společnost boki industries a.s. (do roku 2014 pod 
názvem Frigera Metal, a.s.) patří od roku 2011 
do skupiny boki Group. Původní výrobní pro-
gram společnosti byl v roce 2011 rozšířen o výro-
bu konvektorů a radiátorů. tak byl vytvořen základ 
pevného zázemí, které v dnešní době umožní 
rychle reagovat na změny a potřeby našich part-
nerů včetně garance optimální ceny a špičkové 
kvality.

výrobní program společnosti zahrnuje nyní dvě 
hlavní skupiny: výrobu a vývoj podlahových, nad-
podlažních a stěnových konvektorů a designo-
vých radiátorů a dále výrobu plechových dílců 
včetně finální povrchové úpravy. obchodními 
partnery jsou významné firmy v různých oborech, 

jako je strojírenství, výroba kolejových vozidel, 
vytápění a klimatizace, elektroprůmysl, zdravot-
nictví a další. vyvážíme naše výrobky do většiny 
evropských států a díky osobnímu přístupu, ově-
řené spolehlivosti a cenové úrovni stále rozšiřuje-
me naši klientskou základnu.

Cílem společnosti je být profesionální, dynamic-
kou a odpovědnou firmou na vysoké odborné, 
technické a organizační úrovni, se schopností 
průběžně se rozvíjet a reagovat na požadavky 
partnerů. Garantujeme osobní přístup, zejména 
aktivní pomoc při inovacích a optimalizaci řešení. 
soustavně investujeme do dalšího technologic-
kého i personálního rozvoje, abychom se mohli 
vždy řadit ke špičce v našem oboru.
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> strojní vybavení

TRUMATIC 5000R

boki industries a.s. je technicky kompletně 
vybavena pro výrobu plechových kompo-
nentů včetně povrchové úpravy práškovým 
lakováním. ve vlastním výrobním závodě 
nabízí svým zákazníkům děrování na lisech 
tr UMati C, laserové řezání na strojích tru-
Laser do rozměru 3000x1500 mm a ohý-
bání na ohraňovacích lisech trumabend 
do maximální délky 4000 mm.



Zpracováváme plechy o tloušťkách od 1 
do 20 mm. svařujeme běžnou ocel i ne-
rez a hliník metodami MiG a tiG. nabízíme 
rovněž bodové svařování, zámečnické prá-
ce, lisování nýtů, čepů a  matic,  montáž-
ní práce a kompletace sestav.  v naší práš-
kové lakovně lakujeme díly do rozměru 
900x600x2100 mm.



> vÝrobKy

Špičkové zpracování plechu a kvalitní povr-
chová úprava charakterizují všechny produkty 
společnosti boki industries a.s. nabízíme širo-
ké portfolio výrobků pro strojírenství, výrobu 
kolejových vozidel, vytápění a klimatizaci, elek-
troprůmysl, zdravotnictví a další. Mezi naše vý-
robky patří zejména opláštění strojů, kapotáže, 
pohledové prvky strojů, přístrojové kostry a skří-
ně, elektrorozvodné boxy a mnoho dalších pro-

duktů. součástí našich služeb jsou i konstrukční 
a designérské práce. v jednotlivých oborech 
spolupracujeme s významnými společnostmi, 
což nás zavazuje k neustálému zvyšování kva-
lity naší práce.





> otopná tělesa

boki industries a.s. nabízí ucelenou řadu 
konvektorů a designových radiátorů. každý 
zákazník si může vybrat z velké škály variant 
podlahových konvektorů s i bez ventilátoru 
včetně atypických provedení tvarů a mate-
riálů. krycí mřížka dokreslí elegantní řešení 
do každého prostoru a široká škála regulač-
ních prvků zaručí komfortní užívání a eko-
nomický provoz. nadpodlažní konvektory 



vynikají svým minimalistickým řešením a zá-
roveň garantují vysoký výkon a tepelnou 
pohodu v každém prostředí. Pro náročné 
zákazníky dodáváme kolekci designových 
radiátorů. dokonalé tvary a špičkové zpra-
cování uspokojí požadavky exkluzivních in-
teriérů bez kompromisů!



> reference



> KvalIta, certIfIKace

Cílem společnosti boki industries a.s. je do-
sahovat špičkové kvality výrobků, plně uspo-
kojující náročné požadavky našich zákazníků. 
Poctivý a zodpovědný přístup ke svěřeným za-
kázkám je naší prioritou. výsledkem naší snahy 
jsou spokojení zákazníci, kteří se k nám opako-
vaně vrací. naše společnost  získala certifikaci 
iso 9001:2009 od společnosti bureau veritas. 

Pro svařování vlastníme certifikaci en iso 3834 
a pro obor kolejových vozidel certifikát din en 
15085-2 CL1. nikdy však nestojíme na místě 
a jdeme vstříc novým výzvám. i nadále budeme 
zlepšovat naše dovednosti a kvalitu práce, jen 
tak budeme pro naše zákazníky silným a spoleh-
livým partnerem i v budocnosti.
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